
    
 

 

 

Nazwa Wnioskodawcy: Powiat Jędrzejowski 

Tytuł projektu: „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników JST w Starostwie 

Powiatowym w Jędrzejowie”. 

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014–2020; Oś Priorytetowa 8: Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo. 

Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy 

przez osoby w wieku aktywności zawodowej (projekty konkursowe). 

Całkowita wartość projektu: 417 380,00  zł 

Dofinansowanie: 374 020,00 zł 

Wkład własny: 43 360,00 zł, 

 

Projekt pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników JST w Starostwie 

Powiatowym w Jędrzejowie” realizowany będzie na terenie województwa 

świętokrzyskiego, w okresie od 01.01.2021-31.09-2021r. Celem głównym projektu 

jest wsparcie profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałanie zbyt wczesnemu opuszczaniu 

rynku pracy oraz podniesienie poziomu aktywności zawodowej przez 76 

pracowników Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, w tym 57 kobiet i 19 mężczyzn 

ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+(18 osób w tym 14K, 4M) poprzez 

zapewnienie preferowanych form wsparcia eliminujących czynniki ryzyka w miejscu 

pracy. Cel główny przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego tj. Wydłużenie 

aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym poprzez udział w programach 

zdrowotnych. 

W projekcie zaplanowano następujące zadania: 

1.Usługi zdrowotne – profilaktyka i przeciwdziałanie negatywnym skutkom pracy: 

a. pakiet świadczeń zdrowotnych:  

- pomiar stężenia glukozy we krwi – 76 UP (57K, 19M) 

- pomiar stężenia cholesterolu całkowitego -76 UP (57K, 19M) 

- pomiar stężenia cholesterolu HDL - 76 UP (57K, 19M) 

- pomiar stężenia cholesterolu LDL - 76 UP (57K, 19M) 

- pomiar stężenia trójglicerydów - 76 UP (57K, 19M) 

- oznaczanie PSA (mężczyźni 50+) – 4M 

- badanie USG piersi (kobiety 40+) - 30K 

- oznaczanie TSH - 76 UP (57K, 19M) 

2. Pakiet rehabilitacyjny dla pracowników  

a. Masaże- 57K, 19M 

b. Siłownia - 2K, 8M 

c. Basen - 20K, 10M 

d.  Fitness-30K, 0M 

e. wsparcie dietetyka-57K, 19M 

f. usługi fizjoterapeutyczne- 57K, 17M 



    
 

 

g.  kinezyterapia - 35K, 10M 

3. Wsparcie psychologiczne i motywacyjne pracowników, w tym działania na rzecz 

walki ze stresem  

a. Coaching (Indywidualne, warsztaty)- 3K, 2M 

b. Psycholog (porada, konsultacja, warsztaty) – 57K, 19M 

4. Zakup wyposażenia w celu niwelowania chorób zawodowych 

a. Fotel biurowy -56 K, 18M 

b. Biurko – 56K, 18M 

c. Filtr na monitor – 40K, 12 M  

 


